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ADDITIVE 640 
ειδικό πρόσθετο για 
πολυουρεθανικά χρώματα 
 

Το ADDITIVE 640 είναι ένα διαφανές ειδικό πρόσθετο 
πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού. 
Αναμιγνύεται με το τελικό μείγμα Α+Β των 
πολυουρεθανικών χρωμάτων 

► POLYGLOSS 
► POOLGLOSS 
► ANTISKID 
► UNI-PRIMER 

ως Γ συστατικό. 
Βελτιώνει την γυαλάδα και τις αντοχές τους στις 
καιρικές μεταβολές και τα διαλυτικά. Παρέχει στην 
τελική επιφάνεια του χρώματος μεγαλύτερη 
σκληρότητα σε μικρότερο χρόνο, αφού εξασφαλίζει 
πιο γρήγορο στέγνωμα. Επίσης, αυξάνει την 
στιλπνότητα, ελαστικότητα, αντοχή στις χημικές και 
καιρικές επιδράσεις, στις μηχανικές καταπονήσεις και 
την αντοχή τους στο νερό. Με τη χρήση του ADDITIVE 
640 παρέχουμε επιπλέον προστασία της γυαλάδας και 
της απόχρωσης του χρώματος, ακόμα και στις πιο 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
 
 

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 ρολό, πινέλο και spray airless 

 

 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με το μείγμα (Α+Β) χωρίς 
την προσθήκη του ADDITIVE 640. Γυαλοχαρτάρουμε το 
υποκείμενο στρώμα χρώματος. Εφαρμόζουμε την τελική 
στρώση του, ανακατεύοντας (A+B), ADDITIVE 640 και 3-5 % 
THINNER 120. Εφαρμόζουμε1-2 στρώσεις. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

► Διατίθεται σε συσκευασίες των 375ml και 750ml. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΙΓΜΑ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 0.95 ±0,05gr/cm3 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 23 °C 

ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98) 39±3 %  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE 
Δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 
2004/42/ΕΚ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε 
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του 
δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο 
σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε 
θερμοκρασία 5-25°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το 
δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική 
χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε 
το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το 
υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. 
Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί 
και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & 
κενών συσκευασιών. 
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ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε 
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. 
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